
...check dan nu  
uw financiële zekerheid 
als andere gezinsleden 

iets overkomt.

U heeft zichzelf 
goed verzekerd tegen 

arbeidsongeschiktheid...

De Carrière Stop Polis van Eurolloyd dekt een kapitaal 
bij functionele invaliditeit van een kostwinner of gezinslid 
door ziekte of ongeval.



Een ziekte of een ongeval: ieder lid van het 
gezin kan dat overkomen. Als daardoor invaliditeit 
ontstaat, zijn de gevolgen merkbaar voor het 
hele gezin. 

Speciale zorg is vereist, aanpassingen in de 
woning zijn gewenst. Functieverlies heeft 
negatieve gevolgen voor de mogelijkheden tot 
het zelfstandig verwerven van inkomen. 
De geplande carrière krijgt een andere wending.

Of de oorzaak ziekte of ongeval is, deze 
kapitaalspolis dekt een kapitaal bij functionele 
invaliditeit. Ook voor verzekerden zonder eigen 
inkomen. De uitkering is gebaseerd op de 
internationaal erkende A.M.A.-richtlijnen.

De Carrière Stop Polis dekt de uitkering van 
een kapitaal ineens: • als blijvende invaliditeit 
u of een gezinslid overkomt • als een ernstige 
ziekte leidt tot onafwendbaar sterven • óf als de 
verzekerde overlijdt.

Check uw zekerheid en 
zie welke polis wij u kunnen bieden

Kijk op www.checkuwpolis.nu en lees meer over de oplossing 
die Eurolloyd Verzekeringen u biedt.

Eurolloyd B.V. Verzekeringen is gevolmachtigde van Lloyd’s of London * Deze voorbeelden zijn afgeleid van de A.M.A.-guides

Voorbeelden bij een verzekerd kapitaal van € 500.000,- 

Functieverlies * Percentage Eenmalige 
 uitkering uitkering

Verstoring nierfunctie die geen continue 
behandeling noodzakelijk maakt. 10% 50.000,-

Chronische huidziekte die leidt tot 
beperking van dagelijkse verrichtingen.   16% 80.000,-

Complete uitval van de bewegings-
mogelijkheid van één gelaatshelft.  22,5 % 112.500,-

Chronische bronchitis met als gevolg 
beperking longfunctie klasse 2. 29 % 145.000,-

Perifere vaatziekte in de benen 
(ernstiger dan klasse 2). 35 % 175.000,-

Volledige onbeweeglijkheid van de 
halswervelkolom. 47,5 % 235.500,-

Uitval van het onderste gedeelte van 
het zenuwgevlecht van een arm. 60 % 300.000,-

Ernstige loopstoornis: staan en/of 
zelfstandig lopen is niet mogelijk.  75 % 375.000,-

Verlies van beide benen tot in het 
heupgewricht.  90 % 450.000,-

Verlies van het gezichtsvermogen van 
beide ogen. 100 % 500.000,-


